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Aanleiding en inhoud 
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Het veld van de kinderopvang is een veld in beweging. In het verleden hebben de economische recessie en de 
bezuiniging op de kinderopvangtoeslag geleid tot een lagere bezetting in de kinderopvang, met als gevolg 
sluitingen van locaties en faillissementen. Anno 2018 is de ‘harmonisatie’ van de kinderopvang, waarbij 
peuterspeelzalen zijn omgevormd tot kinderdagverblijven, een grote ontwikkeling. De sector Stedelijk Onderwijs 
wil graag inzicht hebben in wat de verschillende ontwikkelingen te weeg brengen, door o.a. trends te beschrijven.  
 
NB   De aantallen hebben betrekking op de voormalig peuterspeelzalen. 
 
In deze rapportage brengen we de ontwikkelingen in kaart op basis van het registratiesysteem kinderopvang en 
relateren deze aan stadsdelen en bevolkingsgegevens.  
 
De volgende informatie is opgenomen: 
• analyse 
• mutatie aantal locaties tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 (kaart) 
• aantal locaties per jaar, 2013 - 2018 (grafiek) 
• aantal locaties per jaar, 2013 - 2018 (tabel) 
• capaciteit per jaar, 2013 - 2018 (grafiek) 
• capaciteit per jaar, 2013 - 2018 (tabel) 
• huidige locaties t.o.v. spreiding doelgroep (kaart, 2x) 
• huidige locaties t.o.v. spreiding doelgroep in combinatie met kinderdagverblijven (kaart) 
• afstand doelgroep naar huidige locaties (kaart) 
• gemiddelde afstand doelgroep naar huidige locaties 2015 - 2018 (tabel) 
• bijlage: overzicht stadsdelen Den Haag 

 



Analyse  

3 

Op 1 januari 2018 zijn er in totaal 122 voormalig peuterspeelzalen (PSZ). In Centrum en Escamp zijn absoluut 
gezien de meeste locaties. In Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg zijn de minste PSZ. 
 

Het totale aantal voormalig PSZ is ten opzichte van 2017 met 7 afgenomen. Er zijn 10 locaties afgevallen 
(waarvan 5 met VE) en 3 locaties nieuw bijgekomen (waarvan 2 met VE). De daling van het aantal locaties vanaf 
2014, lijkt zich hiermee door te zetten. In Leidschenveen-Ypenburg is het aantal locaties het meest afgenomen 
(met 3 locaties). Dit zijn locaties die vermoedelijk voor 1 januari 2018 zijn ‘opgegaan’ in een DAG. In Centrum en 
Haagse Hout is dit vermoedelijk het geval voor, in beide stadsdelen, 1 locatie. 
 

Niet in alle stadsdelen zien we een daling van het aantal locaties vanaf 2014. Het aantal locaties in Scheveningen 
en Centrum is het meest afgenomen sinds 2014. In Segbroek en Haagse Hout zijn er in 2018 evenveel locaties 
als in 2014.  
 

Op 1 januari 2018 is de totale capaciteit van de voormalig PSZ 2.572 kindplaatsen. In Escamp en Centrum is de 
capaciteit duidelijk groter dan in de andere stadsdelen, maar hier zijn ook de meeste locaties.  
 

De capaciteit is het afgelopen jaar met 124 kindplaatsen afgenomen. Met name in Leidschenveen-Ypenburg en 
Escamp is de capaciteit afgenomen ten opzichte van 2017. De in 2016 ingezette daling van het aantal 
kindplaatsen zet zich in Escamp in 2018 dus voort, deels doordat er locaties zijn wegevallen en deels doordat een 
aantal locaties minder kindplaatsen heeft dan in 2017. Alleen in Loosduinen is de capaciteit ten opzichte van 2017 
niet afgenomen.  
 

De grootste concentratie van 0-3-jarigen zien we in het stadsdeel Centrum in de wijken Schildersbuurt en  
Transvaalkwartier, in de wijk Rustenburg en Oostbroek in stadsdeel Escamp en in de wijk Laakkwartier en 
Spoorwijk in stadsdeel Laak. Hier zijn ook relatief veel voormalig PSZ aanwezig. 
 

De spreiding van de locaties over de stad is zo, dat er niet veel plekken in Den Haag zijn, waar inwoners meer dan 
1 kilometer bij een voormalig PSZ vandaan wonen. Gemiddeld wonen 0-3-jarigen 510 meter van een voormalig 
PSZ af. Kinderen in Leidschenveen-Ypenburg moeten potentieel het verst reizen naar een voormalig PSZ 
(gemiddeld 863 meter). Met de sluiting van 3 locaties is de gemiddelde afstand in dit stadsdeel duidelijk 
toegenomen ten opzichte van 2017. In Centrum en Laak is de gemiddelde afstand naar een voormalig PSZ het 
kortst; respectievelijk 344 en 351 meter. 
 

 



Voormalig Peuterspeelzalen in Den Haag 

Bron: Sector Stedelijk Onderwijs, 2018 (bewerking Stafgroep OS&P) 



Aantal locaties voormalig peuterspeelzalen 2013-2018 
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stadsdeel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mutatie 
2018 

tov 
2017 

Loosduinen 8 9 8 8 8 8 0 

Escamp 31 31 31 34 31 30 - 1 

Segbroek 12 12 13 13 12 12 0 

Scheveningen 14 14 12 10 10 9 - 1 

Centrum 39 40 37 36 36 35 - 1 

Laak 11 13 13 11 11 11 0 

Haagse Hout 9 9 9 10 10 9 - 1 

Leidschenveen-Ypenburg 9 10 11 11 11 8 - 3 

Totaal 133 138 134 133 129 122 - 7 

Analyse 
Het totale aantal voormalig PSZ is ten opzichte van 2017 met 7 afgenomen. Er zijn 10 locaties afgevallen (waarvan 5 met VE) en 3 locaties nieuw 
bijgekomen (waarvan 2 met VE). De daling van het aantal locaties vanaf 2014, lijkt zich hiermee door te zetten. In Leidschenveen-Ypenburg is het 
aantal locaties het meest afgenomen (met 3 locaties). Dit zijn locaties die vermoedelijk voor 1 januari 2018 zijn ‘opgegaan’ in een DAG. In Centrum en 
Haagse Hout is dit vermoedelijk het geval voor, in beide stadsdelen, 1 locatie. 



Aantal locaties voormalig peuterspeelzalen 2013-2018 
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Analyse 
Niet in alle stadsdelen zien we een daling van het aantal locaties vanaf 2014. Het aantal locaties in Scheveningen en Centrum is het meest 
afgenomen sinds 2014. In Segbroek en Haagse Hout zijn er in 2018 evenveel locaties als in 2014.  



Capaciteit voormalig peuterspeelzalen 2013-2018 
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stadsdeel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mutatie 
2018 

tov 
2017 

Loosduinen 143 159 143 144 144 144 0 

Escamp 744 744 776 886 779 746 - 33 

Segbroek 200 184 200 200 184 182 - 2 

Scheveningen 277 293 270 239 239 222 - 17 

Centrum 763 722 735 752 754 747 - 7 

Laak 242 290 310 247 247 246 - 1 

Haagse Hout 142 142 142 158 158 142 - 16 

Leidschenveen-Ypenburg 157 173 191 191 191 143 - 48 

Totaal 2.668 2.707 2.767 2.817 2.696 2.572 - 124 

Analyse 
Op 1 januari 2018 is de totale capaciteit van de voormalig PSZ 2.572 kindplaatsen. In Escamp en Centrum is de capaciteit duidelijk groter dan in de 
andere stadsdelen, maar hier zijn ook de meeste locaties. De capaciteit is het afgelopen jaar met 124 kindplaatsen afgenomen. 



Capaciteit voormalig peuterspeelzalen 2013-2018 
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Analyse 
Met name in Leidschenveen-Ypenburg en Escamp is de capaciteit afgenomen ten opzichte van 2017. De in 2016 ingezette daling van het aantal 
kindplaatsen zet zich in Escamp in 2018 dus voort, deels doordat er locaties zijn wegevallen en deels doordat een aantal locaties minder kindplaatsen 
heeft dan in 2017. Alleen in Loosduinen is de capaciteit ten opzichte van 2017 niet afgenomen. 



Concentratie 0 t/m 3-jarigen in Den Haag en voormalig peuterspeelzalen (2018) 

Bron: Gemeente Den Haag: BAG 2017; GBA 2017; Sector Stedelijk Onderwijs, 2018 (bewerking Stafgroep OS&P) 

Analyse 
De grootste concentratie van 0-3-jarigen zien we in het stadsdeel Centrum in de wijken Schildersbuurt en Transvaalkwartier, in de wijk Rustenburg en 
Oostbroek in stadsdeel Escamp en in de wijk Laakkwartier en Spoorwijk in stadsdeel Laak. Hier zijn ook relatief veel voormalig PSZ aanwezig. 



Concentratie 2,5 t/m 3-jarigen in Den Haag en voormalig peuterspeelzalen (2018) 

Bron: Gemeente Den Haag: BAG 2017; GBA 2017; Sector Stedelijk Onderwijs, 2018(bewerking Stafgroep OS&P) 



Concentratie 0 t/m 3-jarigen in Den Haag en kinderdagverblijven, naar type (2018) 

Bron: Gemeente Den Haag: BAG 2017; GBA 2017; Sector Stedelijk Onderwijs, 2018 (bewerking Stafgroep OS&P) 



Afstanden over de weg van alle woningen naar voormalig peuterspeelzalen in Den Haag (2018) 

Bron: Gemeente Den Haag: BAG 2017; GBA 2017 / Sector Stedelijk Onderwijs, 2018 (bewerking Stafgroep OS&P) 

Analyse 
De spreiding van de locaties over de stad is zo, dat er niet veel plekken in Den Haag zijn, waar inwoners meer dan 1 kilometer bij een voormalig PSZ 
vandaan wonen. 



Gemiddelde afstand (in meters) van 0-3 jarigen naar de 
dichtstbijzijnde voormalig peuterspeelzaal (2015-2018) 

13 

stadsdeel Afstand 
(m) 

2015 

Afstand 
(m) 

2016 

Afstand 
(m) 

2017 

Afstand 
(m) 

2018 

Loosduinen 643 632 634 647 

Escamp 458 461 473 474 

Segbroek 460 462 455 453 

Scheveningen 582 592 598 612 

Centrum 321 335 344 344 

Laak 344 343 345 351 

Haagse Hout 588 590 609 638 

Leidschenveen-Ypenburg 740 726 652 863 

Totaal 486 487 486 510 

Analyse 
Gemiddeld wonen 0-3-jarigen 510 meter van een voormalig PSZ af. Kinderen in Leidschenveen-Ypenburg moeten potentieel het verst reizen naar 
een voormalig PSZ (gemiddeld 863 meter). Met de sluiting van 3 locaties is de gemiddelde afstand in dit stadsdeel duidelijk toegenomen ten opzichte 
van 2017. In Centrum en Laak is de gemiddelde afstand naar een voormalig PSZ het kortst; respectievelijk 344 en 351 meter. 



Bijlage: Overzicht stadsdelen Den Haag 
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